
 

                                                         

                                                 
  

HOTĂRÂREA nr.63 
din data de 26 februarie 2018 

 
- privind modificarea si completarea art. 1 din H.C.L. 308/2017, in sensul insusirii 

Raportului de evaluare actualizat nr. 16/2017, determinand modificarea valorii 

cuprinse in raport de la valoarea de 231.000 euro la valoarea de 1.282.200 lei 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,  

întrunit în şedinţă extraordinară, 
 

Analizând Referatul cu nr. 6751/21.02.2018 al Compartimentului Implementare Proiecte 

de Finantare, prin care se propune modificarea anexei la H.C.L. 308/2017 – Raport evaluare nr. 

16/2017 pentru imobilul – SPATIU COMERCIAL SI PASAJ SUBTERAN, amplasate in Municipiul 

Fagaras, Zona Big, in vederea achizitionarii lui de catre municipiu conform HCL nr. 259/2017 

la suma de 284.000 euro, aproximativ 1.282.200 lei, 

 Luând în considerare expunerea de motive a Primarului nr. 6751/1/21.02.2018, 

 Ținând seama de HCL nr. 308/20.12.2017 prin care se insuseste Raportul evaluare nr. 

16/2017 intocmit de PFA ing. TOMA OTELEA, pentru imobilul – SPATIU COMERCIAL SI PASAJ 

SUBTERAN, amplasate in Municipiul Fagaras, Zona Big, in vederea achizitionarii lui de catre 

municipiu conform HCL nr. 259/2017, 

Ținând seama de minuta intalnirii din data de 13.02.2018 inregistrata la Primaria 

Municipiului Fagaras cu nr. 5910/15.02.2018, de punctul de vedere al d-lui Bujor inregistrat la 

Primaria Municipiului Fagaras cu nr. 6349/20.02.2018;  de punctul de vedere al expertului 

evaluator Neagu Vasile inregistrat la Primaria Municipiului Fagaras cu nr. 6350/20.02.2018; 

de punctul de vedere al expertului evaluator Otelea Toma inregistrat la Primaria Municipiului 

Fagaras cu nr. 8328/19.02.2018, 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2, lit.b și lit. d și alin.6, lit. a, pct. 17 din Legea 
nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

În temeiul art. 45, alin. 2 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, modificată și completată, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. I. Se modifica si se completeaza art. 1 din H.C.L. 308/2017, in sensul insusirii 

Raportului de evaluare actualizat nr. 16/2017, determinand modificarea valorii cuprinse in 



 

raport de la valoarea de 231.000 euro la valoarea de 1.282.200 lei, care va avea urmatorul 

continut: 

„Art. 1 Se insuseste Raportul de evaluare actualizat nr. 16/2017 intocmit de PFA ing. 

TOMA OTELEA, pentru imobilul – SPATIU COMERCIAL SI PASAJ SUBTERAN, amplasate in 

Municipiul Fagaras, Zona Big, avand valoarea totala de 1.282.000 lei, in vederea ducerii la 

indeplinire a prevederilor H.C.L.259/2017, actualizare realizata pe baza masuratorilor 

efectuate la pasaj prin penetrarea structurilor.” 

Art. II. Celelalte prevederi raman neschimbate. 

 
 

 
 
 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ, 
           FLORIN ALEXANDRU      Secretarul municipiului, 
                                   LAURA ELENA GIUNCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotãrârea s-a adoptat cu 12 voturi pentru și o abț inere 
Consilieri in functie -19 
Consilieri prezenti-13 
 
 Prezenta hotãrâre se comunicã: 
-1ex. dosarul de ședințã 
-1ex. Colecție 
-1ex. Prefecturã 
-1ex. Primar 
-1ex. Secretar 
-1 ex.Directia Buget Finante 
-1 ex.Administratorul Public  
-1 ex.Compartiment Implementare Proiecte de Finanțare 
- 1 ex.Afișare 
 
Cod: F-50 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


